
 
 
 

 

Høring – Nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021 

Det vises til høring med forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter med referanse 2019/156318 og frist 15. april 2020. 

NHO Mat og Drikke har følgende innspill knyttet til høringsbrevets kapittel 2.7 – Produksjon og merking 

av økologisk mat og vin. 

Nytt regelverk beskriver et forbud mot bruk av begrepet økologisk (på alle EU-språk) og avledete begreper 

som «øko/bio» på konvensjonelle produkter som er omfattet av virkeområdet for økologisk produksjon 

(eks. mat, fôr), og videreføring i artikkel 30 nr. 1 og 2. Videre beskrives artikkel 30 nr. 2 annet ledd å 

innebære en endring i forhold til bestemmelsen i forordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 23 nr. 2 annet ledd 

om at det ikke kan brukes begreper i merking eller reklame, herunder i varemerker, som er egnet til å 

villede forbrukeren ved å antyde at produktet oppfyller kravene i økologiregelverket. 

Det er i norsk kontekst viktig å peke på at "bio-" i tilknytning til varemerker ikke nødvendigvis henviser til 

økologisk opprinnelse. Gode eksempler her er de godt etablerte og registrerte varemerkene Biola og BioQ 

innen norsk meierisektor. Disse syrnede melkeproduktene er konvensjonelle produkter med innhold av 

probiotiske bakterier.  

Bokstavkombinasjonen "bio-" kan i Norge også knyttes til en forkortelse for "biologisk". Det finnes således 

en rekke etablerte norske virksomheter med "bio-" i navnet som henleder til biologiske prosesser som 

virksomhetens kjerneområde.  

Det vises for øvrig til TINEs høringsinnspill som peker på alternativ forståelse av betegnelsen "øko-" for 

andre sammenhenger enn økologi i Norge. 

NHO Mat og Drikke kan ikke gi støtte til et regelverk som forbyr bruk av betegnelsen "bio-" i varemerker og 

virksomhetsnavn for konvensjonelt produserte mat- og drikkeprodukter. Ved implementering av denne 

forordningen i norsk rett må det gis rom for fortsatt bruk av begrepet "bio-", både for varemerker og 

virksomhetsnavn, der norsk kontekst tilsier at begrepsbruken ikke er egnet til å villede forbrukeren. 
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